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1. 

 

W związku z pytaniami przedsiębiorców dotyczącymi stosowania kodu informacji dodatkowej 

COV19, o wprowadzeniu którego zostaliście Państwo poinformowani w Newsletterze 

Nr Z/19/2020 z dnia 06.04.2020 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, 

że wprowadzenie tego kodu związane jest wyłącznie z potrzebami analitycznymi 

i statystycznymi, a nie z potrzebą uzyskania przez zgłaszającego jakiegoś uprawnienia, ani też 

nie jest on stosowany dla potrzeb potwierdzania posiadania jakiegoś uprawnienia 

wynikającego z przepisów prawa. 

2. 

Departament Ceł w Ministerstwie Finansów  informuje, że Komisja Europejska opublikowała 

decyzję pozwalającą państwom członkowskim dotkniętym pandemią koronawirusa na 

czasowe zwolnienie z należności celnych przywozowych i podatku VAT od przywożonego 

z państw trzecich sprzętu ochronnego, zestawów testowych lub urządzeń medycznych 

i innych artykułów potrzebnych do zwalczania epidemii COVID-19 (Dz.Urz. L 103I z 3.04.2020) 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A103I%3ATOC

Zwolnienie może być stosowane, jeżeli towary są przeznaczone do jednego z następujących 

zastosowań: 

- nieodpłatna dystrybucja przez organy lub organizacje, o których mowa poniżej, na rzecz osób 

dotkniętych lub zagrożonych epidemią COVID-19 lub zaangażowanych w jej zwalczanie; 

-  nieodpłatne udostępnianie osobom dotkniętym lub zagrożonym epidemią COVID-19 lub 

zaangażowanym w jej zwalczanie, pod warunkiem że towary pozostają własnością organów 

i organizacji, o których mowa poniżej. 

Jednym z warunków do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest przywóz towarów 

w celu dopuszczenia ich do obrotu przez organizacje państwowe, w tym organy publiczne 

i inne podmioty prawa publicznego, lub w imieniu tych organizacji lub przez organizacje 

zatwierdzone przez właściwe organy w państw członkowskich lub w imieniu tych organizacji. 

Decyzja Komisji przewiduje więc również możliwość stosowania zwolnienia z należności 

przywozowych w przypadku przywozu towarów dokonywanego na rzecz (w imieniu) 

uprawnionych organizacji, o których wyżej mowa. 

Do ww. uprawnionych organizacji Komisja zalicza: organizacje państwowe (organy 

państwowe, organy publiczne i inne podmioty prawa publicznego, w tym szpitale, organizacje 

rządowe, gminy/samorządy regionalne itp.), organizacje charytatywne lub filantropijne 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2020%3A103I%3ATOC
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zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich. 

W związku z powyższym, jeżeli jakikolwiek podmiot importuje towary z przeznaczeniem do 

bezpośredniego wykorzystania przez ww. uprawnione organizacje, to przypadek taki uznaje 

się za objęty dyspozycją ww. decyzji KE. 

Podkreślenia wymaga, że organy KAS podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, 

że towary zwolnione z należności celnych przywozowych oraz VAT są przedmiotem przywozu 

w celu dopuszczenia ich do obrotu w imieniu organizacji państwowej lub organizacji 

zatwierdzonej przez właściwe organy i zostaną faktycznie takiej organizacji przekazane. 

Dlatego też, w przypadku przywozu dokonywanego przez podmiot inny niż organizacja 

państwowa lub zatwierdzona przez organ państwowy, ale na rzecz takich uprawnionych 

organizacji, w chwili dokonywania zgłoszenia celnego podmiot ten powinien złożyć 

przynajmniej oświadczenie, że działa w imieniu bezpośrednio uprawnionej do zwolnienia 

z należności celnych przywozowych oraz VAT organizacji, a na żądanie organu celnego 

przedstawić dokumentację potwierdzającą ten fakt. 

Przykładem takiej sytuacji może być przywóz przez firmę prowadzącą działalność gospodarczą 

maseczek ochronnych przeznaczonych dla Agencji Rezerw Materiałowych na podstawie 

umowy zawartej przez tę firmę z ARM  na zakup w kraju trzecim i przywóz dla ARM ww. 

towaru. 

Ponadto zwolnieniu podlegają również ww. towary, jeżeli są przywożone w celu dopuszczenia 

ich do obrotu przez agencje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych lub w imieniu tych 

agencji w celu zaspokojenie ich potrzeb w trakcie udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej 

osobom dotkniętym lub zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej 

zwalczanie. Pod pojęciem „agencje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych” należy 

rozumieć wszelkiego rodzaju jednostki ratownictwa. 

Zwolnienie przyznaje się wyłącznie uprawnionym organizacjom lub podmiotom działającym 

w ich imieniu, których procedury księgowe umożliwiają organom KAS nadzorowanie ich 

działalności i które oferują wszelkie gwarancje uznane za niezbędne do tego celu czyli, innymi 

słowy, które gwarantują możliwość sprawdzenia zarówno faktu działania jako organizacja 

uprawniona (lub na rzecz takiej organizacji), jak i faktu bezpłatnej dystrybucji lub 

udostępnienia tych towarów. 

Zwolnienia stosuje się do przywozu dokonanego od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 

2020 r. 
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